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Alpinisták a tornyon 

Villámcsapta 
disznó 

Dicstelen véget ért Te-
xas állam legismertebb 
disznaja. A „Jeffrey Je-
rome" névre hallgató 
kandisznó, amelyet 1988-
han „általános részvét" 
mellett hivatalosan kiuta-
sítottak az államhói, né-
hány héttel 7. születés-
napja előtt San Morcos-
ban egy farmon villám-
csapás következtében ki-
múlt. - Egyébként mindig 
félt zivatarok idején -
nyilatkozta Ada Davis, a 
farm tulajdonosa. 

Az asszony gondozás-
ba vette át az állatot a 
houstoni (Texas állam) 
Victoria Herbertától, mi-
vel a hatóságok megtil-
tották a sertéstartást a 
városban. Egy texasi kép-
viselő kísérlete, hogy 
rendkívüli törvény ke-
resztülvitelével biztosítsa 
az állat Houstonban ma-
radását. kudarcot vallott. 
A kandisznó anyja, Pris-
cilla is „hírességnek" 
számított Houstonban. 
1984-ben ugyanis kimen-
tett a vízből egy fuldokló 
kisfiút és akkor nevezték 
el „ úszó disz/tónak ". 

• Csaknem egymillió 
börtönlakó 
Rekord számú, 948 881 la-

kója volt az amerikai börtö-
nöknek a tavalyi év végén, 
vagyis háromszor annyi, mint 
1980-ban. Ez derül ki a wa-
shingtoni igazságügyi minisz-
térium legfrissebb statisztikai 
adataiból. 

Az adatok részletezéséből 
kitűnik, hogy az egy évnél 
hosszabb időre elítéltek száma 
1993 végén minden százezer 
lakosból 351 volt. A miniszté-
rium indoklása szerint ezek a 
számok a kábítószer-kereske-
delem elleni harc fokozódását 
jelzik. 

Egyébként a kábítószerekkel 
kapcsolatos bűntények hihetet-
len nagyméretű elszaporodását 
bizonyttja, hogy - a minisz-
térium adatai szerint - 1993-
ban a börtönlakók egyharma-
dát drogkereskedésért ítélték 
el, szemben az 1980. évi hét 
százalékkal. Szakemberek sze-
rint a börtönlakók számának 
növekedéséhez hozzájárul a 
szigorúbb (téletek meghozatala 
és a szabadlábra helyezés felté-
teleinek megszigorítása is. 

nn un egy kedélyes öregúr, közel a két-
U hetes korhoz. Találós kérdést adott 

föl a minap, ebéd után: mekkora pók 
tudja elrágni a villanydrótot? Mondtam 
neki, ahogy én a póknemzetséget isme-
rem, se a kicsi, se a nagy nem él vele, 
mert nincserőkiszbfhi való vére. De pe-
dig megeszi, vágta rá. Az egészen kicsi-
ke. 

Bizonyítékként el is mondja nagy 
kalandját. Fia minden héten megláto-
gatja villásreggeli örve alatt, és ő akkor 
tojásrántottát süt. Amikor már olcsóbb a 
paprika és a paradicsom, lecsófélére üti 
rá, de ilyenkor még marad a puszta 
tojás, mindenféle koleszterinekben gaz-
dag szalonnával megvetve az ágyát. Ha 
akad otthon, pohárka borocska is jár 
hozzá, de egy csésze fekete mindenkép-
pen. 

Ellakván a legutolsó reggeli lakomát, 
bedugta a kávéfőző zsinórját a konnek-
torba, miután előre belekészltette a fe-
kete pocokmérget. Beszélgetnek, beszél-
getnek, úgy látszik, a kávé is azt hall-

gatja, meri nem akar kifolyni. Megfogja, 
teljesen hideg. Próba következik: pedig 
villany van! Szilajnagy ésszel azonnal 
kitalálja apa és fia, a hiba vagy a ká-
véfőzőben van, vagy a vezetékben. Ta-
nács is követi mindjárt: meg kéne for-
dítani a madzagot. Dugó ki, dugó fordul, 
dugó vissza, pár perc múlva ki is adta 
löttyét a főző, mint a legszebb béke-
időkben. % 

Föl is kiáltott volna örömében az öreg 
Ferenc, amikor magára maradván szét-
szedte az egészet, mert megtalálta a hi-
bát. Hófehér pókháló vonta be a drót vé-
gét. Ahol pókháló van, ott póknak is kell 
lennie. Egészen kicsike, mert látni se 
lehet, de a tény az tény. Visszacsavart 

mindet, jó erősen meghúzott minden csa-
vart, és azóta teljes a siker. Aki ebből se 
veszi észre, hogy a pók a ludas, nem ér-
demli meg a feketét se. 

Hiába mondom el példázatnak a 
szomszédom esetét. Hideg télben iz-
zadtan jött elő a kertből. Baglyot haj-
kurászott a padláson, mert állítólag me-

. gette a kukoricát. Mondtam neki, a ba-
goly nem eszik kukoricát, de nem hitte, 
mert látta, ott a bagoly, és nincsen ott a 
kukorica. Azt is mondtam neki, láncolata 
van a dolgoknak. Az egér fölmegy a 
kukoricáért, a bagoly meg fölmegy az 
egérért. Éltetni kellene a baglyot, nem 
kergetni. Furcsán kezdett nézegetni a 
szomszéd. 

Hasonlóképpen furcsán nézett rám 
Feri bácsi is. A pók nem bagoly, és nem 
is egér - ez volt rá a felelet. És maradt a 
szilárd meggyőződés: némely pókok 
hálószövés közben vezetéket csemegéz-
nek villásreggeli gyanánt. Akkor is, ha 
nincsen kiszívható vére. 

Kedves egészségükre! 

Fotó: Schmidt Andrea 
Háromhetes speciális munkájukat befejezték a nyíregyházi 

Nívó '90 Kft. ipari alpinistái. Szecskó Tamás csoportvezető 
irányításával Gödény Tibor, Bérczy Attila és Bozsó László a 
torony műemléki felújítását végezték, köteleken függve, a pol-
gárok szeme láttára. Munkájukkal jelentősen hozzájárultak a 
szegedi városháza mielőbbi megszépiiléséhez. 

• Alföldi Tükör 
Színház az egész világ..., s 

hogy mennyire különböző 
műfajok létezhetnek a színház 
kategóriáján belül, erre is 
választ kaphatnak az Alföldi 
Tükör vasárnap este 6 órakor 
kezdődő műsorában. Tudósí-
tanak az első magyarországi 
angol nyelvű drámafesztivál-
ról, a Szegedi Nemzeti Színház 
Chicago című musicaljéhek 
bemutatójáról és az Ezredvég 
című balettestjéről. Végezetül 
a makói művésztelep újjáá-' 
zületéséről is láthatnak képes 
beszámolót. 

• Családi nap 
Újszentivánon 

Az újszentiváni polgármes-
teri hivatal több szervezettel 
összefogva családi napot ren-
dez vasárnap. Kilenckor a 
Bánát Néptáncegyüttes kö-
szönti az érdeklődőket, majd 
kézművesek mutatják be 
tudásukat. 11-től rendőrségi 
bemutatókat és versenyeket 
tartanak, 1 órától tanár-diák 
focimeccs lesz, a gyerekeknek 
rajzverseny, majd szel lemi 
vetélkedő. Délután fellép a 
River együttes, 7-től pedig 
tábortűz mellett gyűlhetnek 
össze kicsik és nagyok. 

• Szünnap 
a könyvtárban 

A Somogyi Könyvtár szol-
gáltatásait hétfőn szünetelteti 
(a könyvheti rendezvényt meg-
tartják!) 

• Finn akadémiai 
tagság 

A Finn Tudományos Akadé-
mia legutóbbi közgyűlésén 
külföldi tagjává választotta Gé-
cseg Ferenc akadémikust, a 
JATE Számítástechnikai Tan-
székének egyetemi tanárát. 

• Földrengés 
szökőárral 
A Richter-skála szerinti 5,9 

erősségű földrengés rázta meg 
péntekre virradóra az indoné-
ziai Jáva szigetét. A földren-
gést követően árhullám söpört 
végig Kelet-Jáva három kör-
zetében. A szökőárban egyes 
jelentések szerint 117, míg a 
Reuter értesülései szerint több 
mint 150 ember vesztette éle-
tét. 

A szegedi rendőrkapitány-
ság vezetője, dr. Szőke Péter 
ezredes lakossági fogadóórát 
tart hétfőn délután 2 és 5 óra 
között a Párizsi krt. 16-22. 
alatti hivatali helyiségében. 

Tigris a tetőn 

Nem riaszt, invitál... (Fotó: Gyenes Kálmán) 

• Moszkvai pornóstop 
A moszkvai hatóságok meg-

tiltották az erotikus magazinok 
utcai árusítását, nehogy gye-
rekek kezébe kerüljenek por-
nográf lapok. Vlagyimir Petu-
hov, a moszkvai városi sajtóbi-
zottság vezetőhelyettese közöl-
te, hogy péntektől csak külön 
üzletekben kaphatók az ilyen 
kiadványok. Kihangsúlyozta, 
hogy szó sincs betiltásról, csu-
pán a terjesztést ellenőrzik, 
ahogy azt teszik más országok-
ban is a világon. 

L ő s z e r a kesztyűtartóban 
Európa egyik legrangosabb labdarúgó-csapata volt a Belgrádi 

Crvena Zvezda (jelenleg előszeretettel használják a Red Star 
nevet...) A BEK-győztes csapat Szegeden is játszott, úgy látszik, 
a klub alkalmazottai közül egyesek nosztalgiával gondolnak a 
Tisza-part eme szakaszára. 

Röszkénél ugyanis a magyar határőrök egy Mercedes 300 
típusú személygépkocsi (ezt a típust általában megállapodott üz-
letemberek használják) kesztyűtartójában 11 db 3,57-es Magnum 
lőszert találtak. A jármű vezetője, a 44 éves P. Z. belgrádi lakos 
engedély nélkül akarta behozni az országba a golyókat. A gépko-
csivezető a Crvena Zvezda klub alkalmazottja... A lőszereket tár-
gyi bizonyítékként lefoglalta a rendőrség. 

• Az ügyészség 
kérése 

A Szegedi Ügyészségi Nyo-
mozó Hivatal (Szeged, Szi-
lágyi u. 2.) kéri azok jelentke-
zését, akik tanúi voltak Szege-
den, a Makkosházi körúton áp-
rilis 9-én déli 12 óra után tör-
tént közúti balesetnek, mely-
nek során az AUE 201 rend-
számú Lada típusú személy-
gépkocsi összeütközött egy lo-
vas fogattal. Jelentkezni sze-
mélyesen a hivatal III. eme-
letén lehet, vagy telefonon: 
62/322-181 és 322-745. 

• Ki a legény 
a KRESZ'ben? 

Országos vetélkedő indult 
útjára, melynek megyei dön-
tőjét ma délelőtt 10 órától ren-
dezi meg Szegeden, a Rákóczi 
téri megyeházán az Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság és 
a Hungária Biztosító Rt. me-
gyei igazgatósága. Százan töl-
tik majd ki a tesztlapokat, ame-
lyek furfangos KRESZ-kérdé-
seket tartalmaznak. Míg a ver-
senyzők izgulnak, dolgoznak, 
addig a megyeháza előtti téren 
látványos bemutatót tartanak a 
tűzoltók és a mentők. A ver-
seny első három helyezettje 
képviseli Csongrád megyét az 
országos döntőben. 

• Születésnapi 
kedvezmény 

Két esztendővel ezelőtt nyílt 
meg az Oskola utca sarkán a 
Sík Sándor könyv- és cserkész-
bolt. A születésnapon, ma, 
szombaton délelőtt 9— 12-ig 
minden vásárló 20 százalék 
kedvezménnyel .válogathat a 
könyvek között. 

• Eltűnt, keresik 

K a s z t r á l j á k a s z a t i r t ? 
A szlovákiai Beszterce-

bányán elnapolták annak 
a 19 éves fiatalembernek a 
főtárgyalását, aki kiskorú 
gyereklányok ellen elköv-
etett nemi erőszak miatt 
áll a bíróság előtt. A tár-
gyalást azért napolták el, 
mert a 19 éves vádlott né-
hány nappal ezelőtt hiva-
talosan, írásban is kérte, 
hogy vessék őt alá szexu-
ális gyógykezelésnek s to-
vábbi bűncselekedeit meg-
előzendő hajtsanak rajta 
végre kasztrációs műtétet. 

A „Besztercebánya szatír-
jának" nevezett férfi már 
tizenötéves kora előtt hat 
kiskorú lányt erőszakolt 
meg. Azóta hét - tizenhá-
rom évesnél f ia ta labb -
lány ellen követett el lili-
omtiprást. 

Az orvosszakértők vé-
leménye szerint a vádlott 
sem tettei elkövetésekor, 
sem je len leg nem minő-
síthető lelki betegnek, igy 
a kasztrációs műtétet is 
f e l e lő s sége te l jes tuda-
tában kérvényezte. 

A RÁDIÓ 
„PARTISCUMH 
kereskedelmi j 

adása 
„Hallgassa Ön is, 

önnek is szól!" J 
mindennap 16-iSuntózatta94,9MHz-«i | 

(a DANUBIUS huüámhosswm 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged, Arany János u. 7. II. em. 
Tel : 480-166/127. • • • 
Fax: 325 930 ÍR, R 
• Apu, Anyu! A Götz Ba-
baház meglepetése évzáróra. 
Jövő szombatig a Götz Baba-
ház (Kárász u. 10.) szuper 
ajánlattal lepi meg a Ninten-
doért rajongó srácokat és lá-
nyokat. A Nintendo - Nes, 
Szuper Nes, Game Boy kazet-
tákat 10-20 százalékos ked-
vezménnyel adja. Tehát míg 
tart suli, gyerünk a Götzbe, 
hogy a vakációban legyen 
mivel tölteni az időt. (x) 

A rendőrség keresi Modok 
Józsefné (sz. Kovács Ilona, 
Kiskunhalas, 1920. április 13., 
an.: Batiz Teréz) Szeged, Gá-
bor Áron u. 43. sz. alatti la-
kost, aki otthonából 1993. ok-
tóber 31-én ismeretlen helyre 
távozott. Szellemileg teljesen 
leépült. 

Személyleírása: 155 cm ma-
gas, vékony testalkatú, haja 
ősz, válláig érő, szeme kék, 
szemüveges. 

Utolsó ismert ruházata: 
rövid ujjú, barna színű dzsörzé 
anyagú kardigán, barna át-
meneti kabát, amely térdig ér, 
barna színű fűzős fé lc ipő, 
barna színű selyem sál van a 
fején. Nála volt egy barna kis 
női táska, benne a személyi 
igazolványa. Aki az eltűntről 
bármilyen adattal rendelkezik, 
az a 07-es, vagy a 477-577/15-
24-es te lefonon értesítje a 
rendőrséget. 

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 

35 Ft/km! 
Gyors, pontos, olcsó! 

\)METEO\ 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint 
ma estig változóan felhős, az elmúlt napokhoz képest mérsé-
kelten meleg idő várható. A felhőátvonulásokból szórványos 
záporok még kialakulhatnak. A szél időnként megerősödik. A 
legmagasabb nappali hőmérséklet 21-25 fok között alakul. 


